
ELECTRONIST!! 
ÎN ÎNTRECERE

Institutul de tehnică 
de calcul din București 
a organizat „Cupa 23 
August" la fotbal, ac
țiune la care au fost 
invitate ~ 
formații din institutele 
de electronică și cal
culatoare. Meciurile au 
fost găzduite de sta
dionul Glucoza. Iată 
cîteva dintre rezulta
tele înregistrate: I.C.E. 
— Electrouzine proiect 
2—1, I.T.C. - I.P.A. 
2—0, Electrouzine pro
iect — I.P.A. 4—2, 
I.T.C. — I.C.E. 6—0. 
Trofeul pus în joc a 
revenit echipei organi
zatoare.

să participe

PE MELEAGURI
MUREȘENE

Tineretul sportiv mureșean intimpi- 
nă marile sărbători ale acestui an — 
cea de a XXX-a aniversare a Eliberă
rii patriei și Congresul al XI-lea al 
partidului — sporindu-și rodnicia mun
cii, participind. in timpul liber, la fru
moase și atractive întreceri sau acțiuni 
de masă dedicate celor două eveni
mente.

Agenda care li se oferă este bogată 
și variată. Figurează pe ea : întreceri 
populare, serbări cimpenești, drumeții, 
duminici cultural-sportive. Cu deosebit 
interes este așteptat concursul inter- 
județean de tir cu arcul (sport care cu
noaște popularitate în această parte a 
tării), dotat cu „Cupa Eliberării". O 
altă competiție de anvergură, „Cupa 23 
August" la caiac-canoe, va reuni pe 
minuitorii de padete și pagae din Arad, 
Satu Mare, Hunedoara, Reghin și Tg. 
Mureș.

La Luduș, în organizarea Consiliu
lui orășenesc pentru educație fizică și 
sport, in colaborare cu Consiliul sin
dical. Comitetul U.T.C. și Consiliul or
ganizației pionierilor, a început „Cupa 
Eliberării" la fotbal și handbal. Para
lel, sub același generic, se desfășoară 
o competiție de mini-fotbal. precum și 
alto concursuri pentru elevi.

loan FAUȘ, coresp. județean

D0CATA AGENDĂ DĂtĂLANA
Cupa „A XXX-a aniversare a Eliberării" este o interesantă 

și deosebit de utilă competiție de masă, desfășurată la Slănic 
Moldova în fiecare joi și duminică. Tinerii se întrec la tenis 
de cîmp, volei, popice și ping-pong. Concursuri similare au 
loc în aceste zile și în celelalte localități urbane ale județului 
Bacău : Tg. Ocna, Moinești, Comănești și, bineînțeles. Bacău. 
Etapele finale ale acțiunii se vor disputa în săptămina pre
mergătoare lui 23 August. în municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, amatorii de volei și handbal, băieți și fete, își dis
pută „Cupa Chimistul" : sînt angrenate în întrecere 16 for
mații locale sindicale și ale cooperației meșteșugărești.

„B I R L A D
Cu prilejul împli

nirii a 800 de 
de atestare docu
mentară a orașului 
Bîrlad. stadionul 
Tineretului a găi- 
cluit de curînd o 
interesantă dumini
că sportivă. în pro
gramul căreia au 
fost incluse întîlni
rea amicală de rug
by dintre echipele 

I Rulmentul și Steaua.
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PE AGENDA SEMIFINALEI EUROPENE A „CUPEI DAVIS“

A

UL TIMELE PREGĂ TIRI ÎNAINTEA
MECIULUI ROMÂNIA FRANȚA

800;<
cam petiții de ma
să adresate amâto- 
rilcr de sport din 
întreprinderi și in
stituții, Ia handbal, 
fotbal, volei, popice 
și atletism, precum 
și solemnitatea În
tronării diplomei și 
insignei primului 
purtător al titlului 
de maestru al spor
tului din județul 
Vaslui, căpitanului

echipei de rugby. 
Rulmentul, Marin 
Rai ne a. Numeroase 
alte competiții de 
masă dedicate ma
rilor 
politice 
sînt în 
șurare.

evenimente 
ale anului 

plină desfâ-

Eliade 
coresp.

SOLOMON-

Ion Țiriac — Ilie Năstase, un cuplu care de-a lungul anilor ne-a adus 
mari satisfacții sportive, la antrenamentul premergător acestei 
noi ediții a „Cupei Davis". Foto : S. BACKSY

Ieri, cu 48 de ore înaintea star
tului in meciul de tenis România 
—Franța, „centralul" de la Progre
sul și terenurile alăturate trăiau 
parcă efervescența unei adevărate 
competiții. Iar vedetele de prima 
mărime nu lipseau. Pe aceeași zgu
ră pe care se vor întrece adver
sarii semifinalei europene, Ilie 
Năstase evolua in compania co
echipierului său Toma Ovici, ur
măriți de tribune aproape pline.

LA SFÎRȘITUL SĂPTĂMÎNII CAMPIONATELE NAȚIONALE

yj

ATLETII SE ANTRENEAZĂ MAI MULT, 
MAI BINE, MAI CONȘTIINCIOS

CA ORICÎND • ••

Stadionul Republicii, gazda cea mai primitoare a atleților, va fi 
simbătă și duminică scena de desfășurare a celei mai importante 
competiții interna a anului : campionatele republicane ale senio
rilor.

Concursul de la sfîrșitul săptă
mânii se ridică dincolo de intere
sul obișnuit pe care îl stîmește 
o finală de campionat național. Și

CAROL CORBI]

aceasta din mai multe motive. In 
primul rind, atletele și atleții noș
tri au realizat în acest sezon cî- 
teva performanțe remarcabile pe 
plan individual, la nivelul celor 
mai bune prestații europene pre
cum și un mănunchi de succese 
la nivelul echipelor reprezenta
tive, care au sporit 
mului românesc în 
tului internațional.
deci, că întrecerile republicane 
sînt abordate de fruntașii atletis
mului în acest climat favorabil, 
creat de evoluțiile lor de pină a- 
cum.

In al doilea rînd. interesul față 
de campionatele țârii este sporit 
de caracterul de selecție al între
cerilor. Pină la încheierea sezo
nului, calendarul competițional 
prevede cele două obiective majo-

cota atletis- 
lumea spor-

Este bine,

re ale anului, in ordine cronolo
gică Jocurile Balcanice (Sofia 
2—4 augusll și campionatele eu
ropene de ia Roma (1—8 septem
brie). Fără îndoială, lupta pentru 
cîștigarea unui loc in reprezenta
tivele țârii sau pentru îndeplini
rea standardurilor fixate de fe
derație pentru participarea la 
campionatele continentului va 
genera performanțe valoroase, va 
ridica nivelul concursului. Intere
sant este faptul că, în cîteva pro
be, atleții seniori vor avea ca ad
versari juniori remarcați în a- 
ceastă vara prin performanțele 
obținute, juniori care aspiră la 
titularizarea in echipele de seni
ori.

Așadar, multe promisiuni. Pro
misiuni care, nu ne îndoim, vor 
fi onorate.

★
Unde sînt actorii pc care-i vom 

urmări sîmbâtă și duminică, ce 
fac, cum se pregătesc ?

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2—3)

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
PENTRU MECIUL CU ECHIPA JAPONIEI

In vederea meciului de marți, de la 
Constanța, cu reprezentativa Japoniei, 
au fost convocați pentru mîine, la ora 
10.30, Ia sediul F.R.F., următorii jucători:

PORTARI: Râducanu, lorguiescu.
FUNDAȘI: Cheran, G. Sandu, Sâtmâ- 

reanu II, Antossscu, Hajnal, AngheIHi.

MIJLOCAȘI: Dumitru, Dinu, Duda 
Georgescu, Beideanu.

ATĂCANȚI: Troi, Lucescu, Dumitrache, 
Marcu.

După reunire, componenții lotului vor 
pleca la Constanța unde vor efectua 
mai multe antrenamente și un joc Ic 
două porți in vederea partidei de -mărfi.

• Astăzi va fi cunoscută 
componența echipelor ® 
Arbitrul principal al întîlnirii, 
belgianul Henri de Coninck 
a sosit ieri în Capitală
mini. Alăturat lui Patrice Domin
gues la fileu, mereu tînărul ex- 
campion a bombardat cu voleuri 
puternice terenul apărat de proba
bilul „dubleur" al echipei. în apro
piere, Francois Jauffret și Georges 
Govea și-au reglat tirul driveuri- 
lor pe distanța unei orc și zece 
mânute.

Pentru întâlnirea de tenis Ro
mânia — Franța legitimațiile de 
liberă intrare la manifestațiile 
sportive nu sini valabile. Ziariș
tii acreditați au acces la masa 
presei pe baza legitimației în- 
sotâte de tichet.

Biletele s-au pus în vînzare la 
casa stadionului “
str. Izvor 
sportiva.

Republicii din 
prin asociatiil®

Lovituri în serie, mingi-școală, re
petate de sute de ori, dar care ofe
reau spectatorului avid de tenis 
adevărate probe de măiestrie.

Pe un al doilea teren, Ion Ti
riac făcea risipă de energie în fața 
lui Dumitru Hârâdâu, un sparring- 
partener combativ. Sobru, atent, 
foarte concentrat. Ion face dovada 
maturității sale și in felul în care 
abordează temele de pregătire. 
Circulînd do la un teren la altui, 
căpitanul ne jucător Tache Caralu- 
lis trage primele concluzii înaintea 
deciziei pe care trebuie să o ia în 
formarea definitivă a echipei.

Celălalt conducător de echipă, 
căpitanul oaspeților, a putut fi vă
zut chiar in postura de jucător. 
Pierre Darmon care nu vrea să 
uite că a fost timp de un deceniu 
davis-cupman in echipa Franței. I-a 
pus la grea încercare pe Pierre 
Barthes, omul care revine în for
mație după o pauză de trei sâptă-

în dimineața defost
ca după amiaza, .,re- 
continue cu tot atita

Aceasta a 
ieri, pentru 
petițiile" să 
ardoare, apărind intre liniile albe 
și echipele de dublu. La noi. Ti
riac și Năstase fac tot ce e nece
sar pentru acomodarea dinaintea 
startului oficial.

Pe agenda pregătirilor au figu
rat și alte momente importante 
Marți dimineața a avut loc la se
diul clubului Progresul o confe
rință de presă cu căpitanii celor 
două echipe. După cuvîntul de 
prezentare ținut de secretarul ge
neral al F.R.T., Alexandru Lăză- 
rescu, cei doi tehnicieni ai forma
țiilor au răspuns Ia întrebările pu
se de ziariști. Nu însă înainte ca 
Pierre Darmon să facă o aplauda-

C. COMARNISCHI
Radu VOIA

(Continuare în pag. 2—3)

Campionatele de sărituri in apă pentru juniori

ÎNTRECERI viu disputate
Ieri au început. 

La Tinere-
rulai din Capitală, 
întreceri campio- 
mtahii rtpubbrur 
de rit uri in api 
pentru juntori. IX- 
r.înea;a s-au între
cut biiețiL iar du- 
pă-axniazâ fetele. 
SubliTueni faptul 
că inuecerile s-au 
bucurat de un real 
succes sub rapor
tul prezenței nume
rice a concurenrl- 
lor, la stanul cate
gorici junioare II 
prezentindu-se. de 
pildă, 23 de concu
rente. Pe de altă 
parte trebuie sâ a- 
rătăm, însă. câ 
mulțt dintre tinerii 
participant! nu au 
avut evoluții care 
sâ se ridice la ni
velul unor campio
nate republicane 
fie ele chiar de ju
niori. Dc aceea 
credem că ar f 
necesară mai ales 
la unele categorii, 
o preselect ie.

în probele de sărituri 
bulina de un metru, la categoria ju
niori II victoria a revenit orâdeanu- 
lui Francisc Kiss, adică reprezentan
tului unui centru mai nou in această 
disciplină, iar la juniori I, sibianului 
Gerhard Fabicii, 
apreciabilă, acesta 
monstrînd mari 
progres. Fruracasă

IN PRIMA ZI

Fr. Kiss executînd un salt înainte

de la tram-

la o diferență 
din urmă de- 

posibilități de 
t..... ................ ................... — și st rin să —
a fost și dispui a junioarelor. Rezul- 

tehnice : juniori mici : 1, Fran- 
KISS (Cricul Oradea — antre- 
F. Kiss) 269,70 p. 2. IVI. Kaiss 
so. Sibiu — 1ST. Hatzacki 251,30 

L V. Ciupim (Progresul Buc, —

tale 
cisc 
nor 
(Șe.
P, 3.

M.

P. Decuseară) 250.15 p ; juniori mari: 
1. Gerhard FABICII (Șc. sp. Sibiu) 
448,25 p, 2. A. Bagiu (Crișul Oradea 
— A. Buja) 397,30 p, 3. V. Nedelcu 
(C.S. Buc. — N. Sparios) 388,50 p ; 
junioare mici : 1. Georgiana Secâ- 
reanu (C.S.S. București. N. Sparios) 
329,35 p. 2. Dagmar Herbert (Șe. sp. 
Sibiu) 289,15 p. 3. Elena Cîrstică (Pro 
greșul București) 279,05 P ; Junioare 
mari : 1. Sorana Iacob (C.S.M. ”■”
Dionisie Sabău) 322,25 p.
Popescu _(Șc. sp. Sibiu) 3OS.45 jfh 
Uliana ~ — - o. .
301,70.

. Cluj,
2. Angela 

r 3- 
Sibiu)Popescu (Sc. sp.

Radu TIMOFTE



O ZI CUMPĂRĂTOR PRIM MAGAZINELE DE SPORT
$1 SIILICITAMI LA CENTRELL DE IACHIRIERE

Ne aflăm în plin sezon estival. Zilnic, mii și mii de oameni se 
îndreaptă spre stațiunile de odihnă și balneo-climaterice pentru a 
profita din plin de perioada de vacanță. Și magazinele care desfac 
articole de sport și turism sînt mult solicitate. în aceste condiții. Pen
tru a vedea în ce măsură acestea satisfac cerințele cumpărătorilor, ca 
șî cele ale doritorilor să închirieze diverse materiale de la centrele 
special destinate, am întreprins un raid-anchetă în 
citeva orașe din țară.

Capitală și prin

BUCUREȘTI : Sezon de vîrf, 
sezon bogat

spus că in timp 
este necesară. în

Această constatare s-a impus 
chiar de la primul magazin vizitat. 
„Cabana**, atît prin abundența de 
mărfuri, cit și prin afluența mare 
de cetățeni a căror cereri erau în 
mare măsură onorate. Fapt ce a 

- reieșit și din cele spuse de șeful 
de raion Ovidiu Badea, referitor 
la crșeterea volumului de desfa
cere în raport cu anul trecut, ur
mare directă a unei aprovizionări 
mai bogate și ritmice. Cu sigu
ranță că la sporirea cifrei de vîn- 
zare contribuie și deservirea civi
lizată, atît șeful de raion cit și 
ajutoarele sale răspunzînd cu 
promptitudine și solicitudine tutu
ror cumpărătorilor, printre care 
ne-am aflat De la rachetele de 
badminton și pînă la echipamen
tul complet pentru camping, „Ca- 
bana“ îți oferă ce ai nevoie.

O situație similară am întîlnit 
și la cealaltă unitate specializată. 
„Magazinul sportivilor**, unde a- 
dresîndu-ne gestionarei Petruța Bă- 
doi, am aflat că, de pildă, un ar
ticol de mare necesitate, cum sînt 
costumele de baie, în vara trecu
tă insuficient ca varietate de mo
dele, calitate și cantitate, acum sa
tisface gusturile diverse ale soli
citantelor.

La magazinul „Olimpic** am ce
rut, în calitate de simpli cumpă
rători, un echipament complet pen
tru munte, rugind să ni se dea și 
îndrumările necesare datorită lip
sei noastre de experiență în acest 
sens. Șefa magazinului. Ileana Sai- 
ta, aflată la unul din raioane, a 
răspuns cu amabilitate, oferlndu-ne 
atît articolele necesare, de la ruc
sac, la spirticră. cit și sfaturile de 
rigoare în vederea opțiunii.

Viramentul constituie principala 
formă de desfacere a produselor 
la magazinul „Club Sport". De a- 
oeea, așa cum ne-a spus respon
sabila unității, Maria Stoleriu, aici 
mărfurile de sezon sînt solicitate 
în tot cursul anului ! La ora vizi
tei noastre, raionul de încălțămin
te primea un masiv stoc de pan
tofi de tenis și ghete de baschet, 
din import întrebînd-o dacă a mai 
intervenit vreo schimbare în ope
rațiunea de simplificare a cumpă
rării prin virament a solicitanților 
din provincie („Club Sport" fiind 
un magazin de mic-gros ce deser
vește întreaga tară), interlocutoa-

rea noastră ne-a 
ce pentru dînșii 
continuare, confirmarea scrisă din 
partea organizației comerciale ju
dețene că produsele cerute nu pot 
fi procurate pe plan local, „Uni- 
versalcoop", în schimb, livrează 
fără nici 
Care este

oamenii de diferite vîrste umblă 
zile întregi. Aceasta presupune că 
timpul cumpărătorului este risipit, 
fapt confirmat de responsabilul 
magazinului Gheorghc Jipa, care 
ne-a dat următoarea explicație :

— Să știți că e din cauza co
modității tovarășilor de la servi
ciul aprovizionare 
I.C.R.T.I. Ploiești, care 
marfa cerută pe piață, 
noi, și cumpărătorii.

Credem ca alte comentarii sînt 
de prisos.

din eadrul 
nu caută 
Suferim și

T1RGOV1ȘTE: Pină cind ?
în schimb, 

un fel de formalitate 
criteriul ?

Din pasajul „Eforie" 
pe strada Gabroveni

ț

Pentru închiriat diverse obiecte 
necesare unei excursii, ne-am a- 
dresat celei mai centrale unități a 
cooperativei „Deservirea", din pa-

RAID-ANCHETA
DE SEZON

Magazinul „Sport" nr. 33 din 
Tirgoviște are un nou local, mai 
spațios, situat în plin centru co
mercial al municipiului, ceea ce a 
dus la creșterea nivelului vînzări- 
lor (magazinul se aprovizionează 
de la I.C.R.T.I. Pitești). Dar, res
ponsabila unității, tovarășa Maria 
Băditoiu, ne-a arătat și o comandă 
bogată de sortimente de sezon, 
înaintată bazelor de aprovizionare 
la data de 
pînă la ora 
de termose, 
pentru cort, 
de pescuit și alte articole 
necesare anotimpului estival, 
trebăm factorii vizați : pînă cind 
vor trebui să aștepte beneficiarii 
produsele de care au nevoie pen
tru a-și petrece plăcut orele de 
răgaz ?

21 iunie și neonorată 
raidului. Fiind 
patine cu role, 
fotolii pliante.

vorba 
lămpi 
unelte 
strict 

în

sajul Eforie. în loc de uși deschi
se, 
diu 
dat 
pe 
cel 
strada (Gabroveni.
tot ce era nevoie pentru o excursie 
de mai multe zile (hanorace, saci 
de dormit, cort, bocanci, tranzis- 
toare etc.) ni s-a pus cu prompti
tudine la dispoziție tot ce am ce
rut. Dar... am primit un formular 
tip pentru a fi completat, iscălit și 
ștampilat de către director și con
tabil șef, altfel... nu puteam închi
ria nimic. De ce este nevoie de 
această hirtie cind există un act 
de identitate ?

un afiș : „gestionara în conce- 
medical". Neavînd încotro, am 
curs unei alte indicații afișate 
ușă, deplasîndu-ne la centrul 
mai_ apropiat, „Vacanța”, din 

Aici, soli.ci.tind

PLOIEȘTI : Tn căutarea unui 
tricou

Scurt popas la Magazinul „Sport" 
nr. 24 din Ploiești. Corturi, saltele, 
genți de voiaj, diverse ustensile 
pentru pescari, colaci, caschete, 
mingi de plajă și alte articole de 
sezon sînt obiectele cel mai mult 
solicitate în aceste zile. Doar clien- 
ții care doreau tricouri cu mîneci 
scurte plecau dezolați. Și tot de 
domeniul doleanțelor rămîn slipu
rile din doc, pantalonii scurti și 
alte articole de sezon, după care

Raid-anchetă realizat de
P. SLAVESCU, Em. FÂNTÂNEANU și Tr. ANDRONACHE

• „ZIUA CONSTRUCTORILOR 
DE MAȘINI- a prilejuit la Tîrgo
viște și un program cultural-spor- 
tiv, desfășurat pe stadionul Me
talul. în organizarea acestei 
asociații sportive, in program; 
întreceri de tenis, atletism, fot
bal, box, carturi. Au evoluat și 
formațiile artistice ole întreprin
derii de utilaj petrolier • TIMP 
DE TREI ZILE, sala clubului în
treprinderii „Metalotehnica" din 
Tg. Mureș a găzduit cea de a 
V-a ediție a cupei cu același 
nume, la tenis de masă (formații 
masculine). In concurs, 8 echipe, 
cîștigâtoare fiind înfrățirea, iar 
ta individual locul I fiind ocupat 
de Ștefan Zub (înfrățirea) • 
PRIMA TABĂRA DE PARAȘUTIS- 
TE din țară a fost deschisă la 
Galați, în organizarea C.C. al 
U.T.C., cu participarea a 50 do 
elev© din județele Galați, Brăila, 
Tulcea șî Bacău. Cursurile sînt 
tinute de maeștrii sportului lancu 
Ceapă șî Aurica Vornicescu • 
FESTIVALUL „IZVOARELE ’74" a 
reunit Ja complexul turistic Iz
voarele (26 km de Baia Mare), 
în prezența a peste 5 000 de 
spectatori, artiști și sportivi: fot
baliști, boxeri, gimnaști. 
neul fulger de fotbal a 
ciștigat de Olimpia Baia 
iar demonstrațiile sportive 
fost susținute de C.S. Baia ____
• ECHIPE DE FOTBAL SĂTEȘTI 

campionatul orașe- 
Formația comunei 
de pilda, s-a cla- 
secund, campioana 
fiind Avintul Ha*

Tur- 
tost 

Mare, 
au 

Mare

participa ta 
nesc Hațeg. 
Riu de ““ ' 
sat p« 
ultimei 
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Corespondenți: M. Avanu, I. 
Pâuș, T. Siriopol, V. Sâsâranu, 
N. Zbuchea.

Mori, 
locul 
ediții

CiMPINA
se

Cind centrul 
mută...
pitoreasca localitateȘtiam că în 

de pe Valea Prahovei se află în 
plin vad comercial un centru de 
închiriere a materialelor sportive, 
care funcționa cu bune rezultate 
în toate anotimpurile. Mare ne-a 
fost mirarea cind am constatat că 
centrul menționat s-a mutat și cu 
greu am putut afla unde este noul 
sediu, situat la una din extremi
tățile orașului.

— De cind a fost Integrat în 
magazinul de prezentare și desfa
cere al Cooperativei „Munca" — 
ne explică responsabila unității, 
Florica Șerban — centrul de în
chiriere a materialelor sportive nu 
mai este rentabil, deoarece aproa
pe nimeni nu știe de existența lui.

într-adevăr, doar o mică firmă 
laterală anunța, printre altele, că 
se închiriază materiale sportive. In 
plus, centrul și-a redus simțitor 
activitatea, el fiind dotat acum cu 
puține articole (5 treninguri. 4 
mingi de fotbal și volei, 10 pe
rechi de ghete de baschet etc.). Să 
nu cereți cumva o rachetă și o 
minge de tenis sau pantaloni 
scurti pentru excursii, că veți bate 
drumul degeaba...

Este evident că rețeaua comercială specializată face fată cu 
mai mult succes cerințelor acestui sezon. Este o urmare firească 
a diversificării și îmbunătățirii calității producției articolelor de 
sport, turism și agrement de către industria noastră. Dar, totodată, 
contribuie și mai buna Și raționala aprovizionare 
către întreprinderile comerciale de resort.

Ceea ce mai îngreunează. încă, satisfacerea 
rătorilor este necorelarea permanentă a cererii
rarca promptă a comenzilor din partea depozitelor, formularistica 
inutilă. Dificultți care sperăm să fie înlăturate cît mai curînd.

a magazinelor de

ccrințelor cumpă- 
și ofertei, tieono-

ATLETISM
LĂȚI au avut 
campionatelor 
nele. La fete, ieșeanca Cleopatra Far- 
caș (Liceul nr. 2) cu 3804 p a stabilit 
un nau record republican la pentatlon 
(100 mg - 15,7, greutate — 10,04 m, 
înălțime — 1,70 m, lungime — 5,81 m, 
200 m — 26,3). Pe locurile următoare: 
Lucia Boboc (Șc. sp. Șoimii Sibiu) 3359 
p, Alice Sandu (S.S.A. Buc.) 3355 p. La 
băieți au urcat pe podium: Vasile Bo- 
țindean (U. Cluj) 2869 p, Nic. Coitu 
(Șc. sp. 1 C-ța) 2715 p, Gh. Dumitrescu 
(S.S.A. Buc.) 2636 p. (T. SIRIOPOL - 
coresp. județean)

PE STADIONUL 
DUNĂREA DIN GA- 

loc ultimele probe ale 
de juniori II, poliatloa-

RA^CMPT TURNEU INTERNA-PHJCnCI ȚIONAL DE JUNIOA
RE. Săptămîna viitoare (miercuri, joi și 
vineri) se va disputa, în sala comple
xului F.R.B. din Capitală, un turneu in
ternațional la care vor lua 
ționatele Poloniei, Ungariei, 
și România B • ROMÂNIA 
LA TINERET (FEMININ). In 
20, 21 șî 22 iulie, orașele

parte selec- 
România A 
- POLONIA 
zilele de 

____ __ _ Zalău, Dej 
și Gherla vor găzdui întilnirile dintre 
reprezentativele feminine de tineret ale 
României și Poloniei • COMPETIȚIE LA 
TULCEA. Turneul de junioare dotat cu 
„Cupa speranțelor Deltei" a fost cîști- 
gat de echipa S.C. Tulcea. (P. COMȘA- 
coresp.).

HANDRAI clubul sportiv șco- i iHMixunu ( nnrriPECTi
XXX-a 
turneu 

pe

. - - ----------- lar BUCUREșTI organț.
zeazâ în cinstea celei i * 
aniversări a Eliberării 
internațional d© handbal 
stadionul Tineretului, după 
program: joi 18 iulie (ora 17,30) Con
structorul - Spartac, C.S.S. - Spojnia 
Varșovia; vineri 19 iulie (17,30): Spoj
nia — Spartak; C.S.S. — Constructorul; 
s îmbată 20 iulie (ora 17,30): C.S.S. - 
Spartac; Spojnia - Constructorul,

de a 
un 
feminin, 

următorul

SGOLILO

Cuplul Cornelia Neacșu — Marinela Ghiță (2 f.c.), dovedind o 
sezon, a realizat victorii la regatele Moscova, 

Foto : Vasile BAGEAC
formă bună in acest 
Snagov și Poznan

REGATA POZNAȘ -TEST UTIL
PENTRU SCHIFIȘTII ROMÂNI

Aflați in plină perioadă de pre
gătire pentru participarea la Cam
pionatele mondiale de la Lucerna 
(august-septembrie), o parte dintre 
componentii loturilor reprezentati
ve de canotaj au participat la în
trecerile tradiționalei competiții 
internaționale „Regata Poznan44. 
Deși dintre cele 6 țări prezente la 
start (Ungaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, România și Fin
landa) doar Polonia, Cehoslovacia 
și România au aliniat primele gar
nituri, rezultatele înregistrate, de 
schifiștii și schifistele noastre sint, 
totuși, demne de subliniat. Sporti
vii români au obținut victoria in 
șase probe — patru feminine și 
două masculine.

In primul rînd vom sublinia 
succesul echipajului de 4-rl visle 
(Ioana Tudoran, Elisabeta Lazăr, 
Doina Bărdaș, Teodora Boicu f Ma
ria Dida Gheață) care reușește — 
se pare — mult așteptata ascen
siune de formă. De bun augur sint 
și victoriile realizate de cuplul 
Cornelia Neacșu—Marinela Ghiță 
(la 2 f.c.) și de echipajul feminin 
de 84-1, ambele continuînd să se 
afle într-o formă constant — bună, 
în fine, cuvinte de laudă se cuvin 
Măriei Micșa, care șt-a adjudecat 
victoria în proba de schif simplu, 
întrecindu-le pe David (Ungaria) 
și Kliucznik (Polonia), sosite în a- 
ceastă ordine pe locurile 2 și 3.

La masculin, „Regata Poznan44 a 
prilejuit primele victorii din acest

echipajelor pregătite _
A. Aposteanu. Succce-

desezon ale 
antrenorul
sele au fost consemnate în probele 
de 4 vîsle f.c. — George Mereuță, 
Emil Budurișan, Walter Lamber- 
tus, Nicolae Popa și 4 + 1 rame — 
Mihai Naumeneo, Pavel Zagoni, A- 
dalbert Agii, Cristian Georgescu+ 
Gheorghe Ovidiu.

TG. MUREȘ 
cepjt intr^cer 
naie ale Școli 
primele rez .'-.o

JUNIORI - 1 
neck (Reșița) 
60.5, Gropșan 
(f) : Liselotte S 
nia (Reș.) 68, 
71.2; 100 m br< 
Luca (Galați) 
1:21,0; 100 m 
cu 1 :24,0, Seid 
sp. 2) 1 :28,1 ; 
4:39,9, Șc, sp. 
4x100 m mixt 
5:'i3.4, Tg. Mure 
liber (b) : Hal 
ner (Șc. sp. 1 
100 m liber (f 
2) 69,8, L. Vi 
(Șc. sp. 2) 73 
betler 1:20.1, ‘ 
noliu (Șc. sp. I 
Cecilia Roșu ( 
1 :27,5, Hunyad 
mixt (b) : Gala 
Reșița 5:15,3; i 
5:18,6, Șc. sp. 
COPII B - 101 
(Cluj) 67,4, V 
(Brăila) 68,6;
Marin (Reș.) 71 
R, Dumitrescu 
mixt (b) : Rej'țc 
Galați 5:5X^\ 
5:36,7 Calau

I. PA

Vineri și duminică in I

BALCANIADA
Marți seară a piecat în Iugosla

via lotul alergătorilor noștri care 
ne va reprezenta țara la cea de 
a 7-a ediție a Balcaniadei de ci
clism, pentru probele de 100 km 
contratimp pe echipe și cursa în 
circuit. Au făcut deplasarea Va
sile Teodor, Ion Cosma, Mircea 
Ramașcanu, Teodor Drăgan, Vio
rel Murineanu, Ilie Valentin, Va
lentin Hoța, Nicolae Voican, Va- 
sile Selejan și Marian Terfelea.

Proba de contratimp a fost pro
gramată să se desfășoare în 
cursul zilei de vineri, iar cursa 
în circuit va avea loc duminică 
dimineață. Pînă în prezent cele 
mai bune rezultate ale sportivi
lor noștri la întrecerile balcanice

DE (
de ciclism 
1972 (Româi 
cinci, in prol 
echipe, ti,cm 
linul, în am 
de argint.

După cum 
la actuala i 
și-au chilim 
gatorii din J 
goslaxia, Ro 
disputele vo 
Krusevac — 
(un circuit c 
ba de 100 k 
chipe si pe ; 
jevo, 25 ue '< 
— cursa in

HOCHEIȘTII REIAU PREGĂTIRILE PENTRU NOU
De astăzi, la Miercurea 

republican de hochei iși 
tirea în vederea noului sezon com- 
petițional 1974/75, dominat de cam
pionatul mondial grupa B de la 
Sapporo, din luna martie a anului 
viitor. De pregătirea lotului de se
niori se ocupă antrenorii Ștefan Io- 
nescu, Ion Tiron și specialistul 
vietic Viktor Suvalov.

In legătură cu programul de 
gătire a lotului am solicitat o 
clarație antrenorului principal 
lonescu : „Antrenamentele pentru
viitorul sezon au început .la cluburi 
încă de la 1 iulie. Este vorba de 
pregătirea pe uscat făclită de Stea
ua și Dinamo, principalele furnizoa
re de cadre pentru lotuk%epublican. 
la mare și apoi la munte, la caba
nele Forban și, respecți^, Voinea. 
Vom lucra pe gheață' pină la 27 
iulie, după care lotul va întreprinde 
un turneu de 10 locuri de antrena
ment în Austria (Innsbruck), R. F. 
Germania (Fiissen. Obersdorf, Ba- 
deneuheim, Rosenheim) și Italia 
(Ortisei, Cortina d’Ampezzo). La 18 
septembrie, la Kiev, reprezentativa 
țării va lua parte la tradiționalul 
turneu al ziarului „Sovietski sport*4.

Ciuc, lotul 
reia pregâ-

so-

pre- 
<le- 
Șt.

alături de cîteva puternice echipe 
sovietice și de cea a R. D. Ger
mane. „Cupa României*4 va avea 
loc. într-un singur tur, la București 
intre 2 și 9 octombrie. După o săp- 
tămînă se va desfășura dubla întil- 
nire dintre - • • • — . . .
Iugoslaviei 
gust-.

In ceea 
lotului in _ __
eași din sezonul trecut. Vom începe 
pregătirea cu 28 de jucători, între 
care Dumitraș și Netedu (portari). 
Varga, Ioniță, Făgăraș, Justinian. 
Antal. Sgîncă (fundași), Pană. Ban
das, Costea, Bașa, Gheorghiu. Axin- 
te. Moroșan, Herghelegiu Miklos, 
Nistor. Popa, Bucur, V. Huțanu (a- 
tacanți). în schimb nu vom m.ai 
putea conta pe aportul lui Gh. Hu
țanu suspendat de clubul Dinamo 
pe doi ani. pentru repetate abateri

echipele
Pe

ce 
linii

României și
patinoarul „23 Au-

privește componența 
mari ea va fi ace-

disciplinare. I 
bună perioad: 
tea beneficia 
reanu care a 
drept și pînă 
trebui să ma 

Cu experier 
cursul perioa 
însărcinat cu 
lotului repub 
component al 
voi solicita ji 
totală, conști 
pregătire. Voi 
rea unui clii 
mă. de mun 
trese conving 
noștri, în si 
răspunde cu 
cerințelor imp 
cifică jocului 
bune nu ne, 
românesc

(urma

TENIS municipiului

sim-

PIERRE BARTHES

de cei maghiari. Lo- 
a fost ocupat de spor- 

ecre — prin Elvira Purice — 
218,2 km/oră (primul loc 223

MODELISM«f«NT, A avut loc la
PECS (Ungaria) un im

portant concurs internațional de aero- 
modele captive la care au participat 
sportivi din Austria, R.D. Germană, 
R. F. Germania, Iugoslavia, Ungaria și 
România. Proba de ,,curse" a fost ciș- 
tigatâ de aeromodeliștii austrieci, cu 
timpul de 9.10 min. iar cele de „acro
bație" și ,,viteză' 
cui 2 la „viteză" 
tivii români 
au realizat 
km/oră).

POLO
zervat 
sfîrșit 
riei.

INTERNAȚIONAL 
BUDAPESTA te- 
junîori a luat 

formației Unga- 
întrecut Iugoslavia

TURNEUL 
DE LA 

echipelor de 
cu victoria
care a ~ - _

cu 12—3 și România cu 10-1 (5-0, 3-0, 
0—1, 2—0). Intr-un alt meci : Iugoslavia 
— România 5—4 (2—1, 2-2, 0-1, 1-0). • 
Echipa clubului Dinamo București (fără 
jucătorii din lot) a susținut un turneu 
de 4 meciuri în Ungaria. Sportivii di- 
namoviști au cîștigat toate cele 4 par
tide: 7—3, 8—2 și 8—6 cu Dozsa Buda
pesta și 7-5 cu Dozsa Eger. Cei mai 
buni jucători: Frățilă, Novac și Popa.
RUGBY GR,V,TA ROȘIE IN U.R.S.S.

O interesantă competiție in
ternațională va avea loc între 4 și 11 
august în Uniunea Sovietică. Și-au anun
țat participarea echipele S.K.R.A. dm 
Polonia, Nodo din Iugoslavia, Selecțio
nata orașului Praga și două formații 
sovietice. Țara noastră va fi reprezen
tată de echipa Grivița Roșie, ocupanta 
poziției secunde în ultimul campionat.

TRĂGĂTORII de la Po
litehnica lași au fost in

vitați la un turneu în Polonia (Wroclaw).
SCRIMĂ

Scrimerii studenți vor porticipc 
cialiști in floreta băieți, spadă și sabie 
• Intrată, în primăvară, în reparații, sa
la Floreasca II, profilată, după cum se 
știe, 'pentru sportul ,,mușchetarilor'*, va 
fi inaugurată in zilele următoare. Aici 
vor lucra în special trăgătorii din lo
turile reprezentative precum și scrimeri 
fruntași cparținînd cluburiloi din Capi
tală • Federația de resort organizează, 
în ultima decadă a lunii viitoare, o ta
bără de pregătire pentru sportivii din 
lotul de tineret (pină la 20 de cn!). 
Vor lua parte circa 60 de tineri scri
meri reprezentînd toate probele. Tabăra 
va funcționa pe lingă clubul sportiv 
Tractorul Brașov • Tot la Brașov, între 
25—31 august va avea loc un curs de 
reciclare pentru antrenorii de scrimă. 
Participă circa 40 de cursanți, antrenori 
de divizia A și B.

Campionatul ____ r____
București pentru juniori s-a 

încheiat, recent, cîștigătorii fiind: 
piu băieți, 17-18 ani Călin lonescu (Di 
namo București); simplu fete: Mariana 
Hadgiu (Progresul); dublu: Călin lones
cu, Paul Bozdog (Progresul); dublu fe
te: Lucia Romanov, • -
(Cutezătorii) ; 
Hadgiu, Paul 
Andrei Dîrzu 
cu (Dinamo 
Andrei Dîrzu,

De remarcat performanța dinamoviș- 
tului Călin lonescu care o cucerit două 
titluri fiind prezent, alături de Gabriela 
Szoko, șî în finala de dublu mixt. Com
petiția s-a desfășurat, în foarte bune 
condiții, pe terenurile T.C.B. și ole Șco
lii sportive nr. 3.

Maria Romanov 
dublu mixt: Mariano 

Bozdog: 15-16 ani, simplu: 
(Progresul); Elena Popos- 
București); dubiu băieți: 
Eduard Pană (Cutezător i).

SEMIFINALELE 
„CUPE! DAVIS“ 

(zona europeana) 
GRUPA A
București: România - Franța 
Baastad: Suedia - Italia 
GRUPA B

Dusseldorf: R.F.G. - Cehoslovacia 
Donețk: U.R.S.S. ** Iugoslavia

tă paranteză, 
echipei Franj 
ospitalitatea 
rati sportivii 

Din discut 
limpede că c 
re vor intra 
fie cunoscuta 
tilnirii. Ceea 
din tradițiile 

Dar, toate 
vor fi risipit 
dinței tehnici 
12 în saloaiM 
Palace. Trase 
dusă de arb 
tilnirii, Henri 
El a sosit iei 
cursul zilei d 
la aeroportul 
conducători i 
de tenis : PI 
ședințe. Mari 
ședințe, Gil 
cut specialist 
cheta.

Și un ultin 
organizatoric, 
ne supliment 
sul pentru a 
bil cererea inie 
tru cei care 
bătrînului pai 
viei, ne perm 
comandare c< 
inutilă. Anun 
entuziasmul 1 
cordat cu pi 
tului competi 
solicită speet; 
fel de exteri<



IV E

Au *n- 
no (ie
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[ L. Do- 
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ea (Șc.
Reșița 

? 4:4^,0 
, Timiș. 
- 100 m

Brech- 
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Șc. sp. 
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,9, Ma
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xlOO m 

5:00,5, 
Ploiești 
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4x100m 
5:45.8,

RALIUL MOTORETELOR ROMÂNEȘTI
La Zalău, în organizarea ireproșa

bilă a C.J.E.F.S. Sălaj, s-a încheiat 
— pe un traseu bine marcat și cu 
medii orare stabilite în concordanță 
cu posibilitățile materiale ale con- 
curenților — campionatul republican 
de regularitate și rezistentă, rezervat 
motoretelor de producție românească. 
Spre deosebire de ediția anterioară, 
cînd toți participanții au gustat din 
amărăciunea punctelor de penalizare 
primite 
aceasta, 
pregătit 
concurs) 
(Steagul 
zincescu 
ian Mircea (Torpedo Zărnești). Petre 
Constantinescu (Voința Sibiu), Gheor- 
ghe Penciiu (C.S. Municipal Bucu
rești) și Nicolae Berloiu (Torpedo 
Zărnești), clasați în ordine, au ob
ținut frumoasa performanță de 
termina cei peste 1 200 km ai 
petiției fără nici o penalizare.

Se cuvine să subliniem și 
portarea alergătorilor Dumitru 
lescu (Steagul roșu Brașov), 
lae Pucheanu, Pavel Mircea 
Ion (Torpedo Zărnești). Nicolae 
Rîureanu (Voința Sibiu) și restul 
celorlalți 20 de concurenți care, dînd 
dovadă de operativitate și cunoștin
țe mecanice superioare, au remediat 
defecțiunile apărute pe parcurs la 
motocicletele respective reușind să 
termine raliul De asemenea, bucu- 
reșteanul Mihai Ceroianu a partici
pat la concurs pe motoreta perso-

la controlul orar, de data 
șase motocicliști (care și-au 
temeinic mașinile pentru 
și anume : Andrei Benedek 
roșu Brașov), Mihai Me- 
(Locomotiva Ploiești), Tra-

a 
com-

<?om- 
Vasi- 
Nico-

Ion

nală, iar membrii unei secții nou 
înființată — I.O. Balș au dorit și 
au reușit să fie prezenți în ultima 
fază a campionatului. în schimb, au 
absentat — din motive mai mult 
sau mai puține plauzibile, o serie 
de cunoscuți sportivi din centre do
tate de federație cu materiale, fapt 
care denotă dezinteresul secțiilor 
vizate față de această importantă 
competiție.

Nu putem încheia, fără a pune în 
discuție măcar în treacăt, unele 
paragrafe ale regulamentului, care 
dau loc la interpretări de natură 
să nemulțumească. Ne referim. în
deosebi. la aliniatul care nu speci
fică dacă învingătorul se stabilește 
sau nu prin adițiunea de puncte a 
ambelor circuite de viteză, ceea ce 
a impus alcătuirea la Zalău a unei 
comisii ad-hoc, care a hotărît mo
dul de departajare a candidaților la 
titlu. Multe comentarii contradictorii 
a stîrnit criteriul după care se a- 
cordă punctele Ia circuitele de vi
teză, atunci cînd abandonează sau 
nu se mai prezintă la start un con
curent angrenat în lupta pentru po
zițiile fruntașe. în sfirșit, se pare 
că actuala formulă de desfășurare a 
campionatului, fragmentată în două 
faze, nu asigură participarea tutu
ror concurenților la ultimele etape 
și. de aceea, sugerăm ideea ca ra
liul să aibă loc fără întreruperi, în 
stilul fostelor curse de șase zile.

Traian IOANIJESCU
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lețean

Andrei Benedek (stingă)

te în 
urci a) 
np pe 
a ob- 
ialiile

RETROSPECTIVĂ C. M.

BRONZUL LUI DEYNA
Bronzul Poloniei la Weltmeis- 

terschaft este o mare surpriză. 
O surpriză în primul riad pen
tru fotbalul românesc, care are 
un palmares aproape neverosimil 
cu echipa lui Wilimowski, Lu- 
banski, sau Deyna. De-a lungul 
a peste 50 de ani, Polonia a ob
ținut 
panîa
acum 
ținut

Ce

o singură victorie în com- 
echipelor noastre naționale, 
42 de ani, intr-un joc sus- 
la București, 
s-a întîmplat 

Poloniei ? “ 
tabil. Mai mult decit atît. intr-un 
clasament pe puncte, Polonia se 
află înaintea Olandei 
campioanei mondiale, pe 
întrece la golaveraj.

Adevărul e că echipa 
n-a apărut ca un deus 
china. Să nu uităm că 
Zabrze a jucat în finala Cupei 
cupelor 1970. Sâ nu uitam că 
Legia Varșovia a fost Jn semi
finala Cupei campionilor, în 
cursul aceluiași an. Să nu uităm, 
în sfîrșit, că Polonia este cîști- 
gătoarea ultimei

cu echipa
Bronzul este incontes-

și chiar a 
care o

Poloniei 
ex ma- 
Gornik

ACTUALITĂȚI
STEAUA

A PLECAT ÎN POLONIA
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și antrenorul său — Otto Ștefani trăind 
bucuria cuceririi medaliei și a tricoului de campion

Foto : Șt. CIOTLOȘ I
ATLEȚII SE ANTRENEAZĂ MAI MULT

(Urmare din pag. 1)

I

Canicula i-a gonit din Bucu
rești. La Poiana Brașov se află 
grupa de elită. Cu Argentina Me
nis, Valeria Ștețănescu, Gheorghe 
Ghipu, Carol Corbu. Sunăm la 
telefon stadionul din Poiană. An
trenorul federal Dumitru Gîrlea- 
nu ne spune că și acolo e foarte 
cald, dar Ia umbra brazilor aerul 
e mai puțin fierbinte. Se lucrea
ză serios, se fac două-trei antre
namente zilnic. Baruch Elias, an
trenorul Valeriei Ștefănescu și ai 
Corneliei Popa ne promite să
rituri... lungi și... înalte. Gheor
ghe Ghipu a uitat cursele de la 
Atena — noi nu ! — se gîndește 
la cele de la Sofia — cu iugosla
vul Susanj — și de la Roma — 
cu Fiasccnaro. Ohlert. Clement și 
toți ceilalți.

îl căutăm la „Poiana Ursului"
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INTILNIHILt PmEBENTE
1927 Paris ROMANIA 

FRANȚA 1—4 î Gh.
— J. Bo-rotra 1—6, 2—6,

Poulieff
2—6:

N. Mișu — R. Lacoste 3—6,
2—6 , 2—6 ; n. Mișu. Gh.
Poulieff — j. Borotra J.
Brugnon 4—6, 1—6, 6-8 ;
N. Mișu — J. Borotra 4—6,

(în partida 
R. Lacoste,

6—2, 4—6, 5—7
Gh. Poulieff • 
tenismanui francez a fost de
clarat învins prin neprezen- 
tare).

1948 București ROMANIA — 
FRANȚA 2—3: Gh. Viziru —
B. Destremeau 6—3, 6—2, 7—5;
C. Caralulis — M. Bernard 
3—6, 6—4, -6—3, 6—2; C. Cara
lulis, Gh. Viziru — H. Bolelli, 
M. Bernard, 3—6, 6—8, 6—8; C. 
Caralulis — B. Destremeau 
2—6, 4—6, 5—7; Gh. Viziru — 
M. Bernard 2—6, 1—6, 4—6.

1959 Paris ROMANIA — 
FRANȚA 0—5; Gh. Viziru — 
R. Haillet 4—6, 2—6, 0—6: I. 
Țiriac — P. Darmon 0—6, 0—6, 
6—8; Gh. Viziru, M. Viziru — 
J.C. Molinari, J.N. Grinda
1— 6, 1—6, 4—6; Gh. Viziru — 
P. Darmon 3—6, 5—7. 2—6; .X 
Țiriac — R. Haillet 3—3, 3—5. 
0—6.

1.966 Paris ROMANIA 
FRANȚA 1—4: I. Țiriac — 
Jauffret 4—6, 4—6, 1—6; 
Năstase — P. Darmon 1—6,
2— 6, 2—6; I. Tiriac, I. Năstase
— P. Beust, d. Contet 6—4, 
2—6, 3—6, 6—4, 2—6; I. Țiriac
— P. Darmon 3—6, 6—0, 6—3. 
6—3; I. Năstase — Fr. Jauffret 
1—6, 3-6, 6—8.

Fr. 
I.

este pregătit pentru ca iu-Totul
bitorii sportului alb să asiste Ia o 
Frurnansă limtă srw»rfivă

pe Carol Corbu. Pare puțin sur
prins. „M-a cam uitat presa !“ 
Nu, nu l-am uitat pe Carol. îl 
felicităm pentru rezultatul de la 
Atena — 16,50 m, cea mai bună 
performanță a sa din acest an, 
învins doar cu doi centimetri de 
polonezul Ioachimowski, record
manul mondial și campionul eu
ropean de sală. Agențiile de pre
să, „zgîrcite", au uitat să tran
smită rezultatul probei de triplu, 
nu prea grozav, e drept, dar atît 
de important pentru noi. Corbu 
a ieșit din noaptea care a durat, 
pentru el un an .și jumătate. Cor
bu e sănătos, va sări din nou, sîn- 
tem convinși, peste 17 metri. Suc
ces, Carol !

La Predeal se află cartierul ge
neral al lotului de juniori. Și 
pentru ei campionatele republi
cane de seniori reprezintă un e- 
xamen important, și nu numai 
pentru cei vizați să fie cooptați 
în echipele de seniori ci pentru 
toți componenții lotului care, în
cepînd din luna august vor fi so
licitați în numeroase concursuri : 
Balcaniada de juniori, concursul 
Prietenia, meciuri internaționale 
inter-țări. Și pentru juniori deci 
o repetiție generală foarte 
intr-o companie puternică.

...Atleții se pregătesc. Mai 
mai bine, mai conștiincios 
au făcut-o vreodată. Simbătă și 
duminică au încă un prilej de a 
ne convinge de acest lucru !

utilă,

mult, 
decit

>
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____________ ediții olimpice, 
performanță pe care am subes
timat-o, dar care reprezintă un 
real succes în dauna unor for
mații puternice ca U.R.S.S., R. D. 
Germană și Ungaria.

Ce a adus Polonia la campio
natul mondial ? în primul rînd, 
o mare prospețime. Cu o seară 
înainte de start, portarul Toma- 
șewski a fost întrebat de un zia
rist italian : „Nu vă e frică de 
Chinaglia?” Eroul de pe Wem
bley a ridicat din umeri și a 
răspuns, fără să șarjeze : .N-am 
auzit de Chinaglia. îi cunosc bine 
pe Riva și pe Rivera, dar China
glia este un nume nou pentru 
mine”. _

Această ingenuitate explica în 
mare măsură lipsa de complexe 
a echipei poloneze, 
infernul de pe 
toamna trecută, 1

Scăpată din 
Wembley, în 

toamna trecuta, Polonia a avut 
un start favorabil în actuala edi-
ție. Foarte puțin după începerea 
meciului cu Argentina, portarul 
Carnevali a scăpat mingea din

— - - * polonia aRezultatul ?mînă. —-------------
deschis scorul. Peste alte^ 
minute,
i-a pasat ,-------  .
astfel a urmat al doilea gol.
cest start fericit a dat alte aripi 
echipei poloneze. După meciul cu 
Argentina, sfătosul antrenor

Gorski, cochetînd mereu eu desti
nul, a declarat că vizează meda
lia de bronz. Desfășurarea ulteri
oară a evenimentelor i-a dat 
dreptate. Polonia a învins rînd 
pe rînd Italia, Haiti, Iugoslavia, 
Suedia, Brazilia, fiind la un pas 
de o victorie asupra R. F. Ger
mania. După acest din armă meci, 
antrenorul Gorski, întrebat fiind 
dacă ploaia a fost un handicap 
pentru echipa sa, a răspuns in 
stilul care începuse să facă școa
lă la W M. : Jiu-mi pare rău 
că a plouat. Fotbalul trebuie ju
cat și pe ploaie. Mă întrebați 
dacă am fi putnt ciștiga pe nn 
teren uscat? Nu cred. E greu 
să cîștigi împotriva unui portar 
ca Sepp

Marea 
niei este 
așezare... antebelică. Doi fundași 
centrali foarte puternici: Gorgon 
(191 cm) și Zmuda (186 cm) ; doi 
laterali ambițioși (Szimanowski și 
Musial), care au jucat ca halfii 
perioadei de aur; un mijlocaș 
central pur (Deyna), singurul om 
liber al echipei, care a jucat eu 
o clarviziune fără egal în tot a- 
cest turneu final. In dreapta și 
în stingă lui, doi servanți total 
devotați (Kasperczak și Mașzcyk) 
cu o capacitate de efort prin ni
mic inferioară unui Jansen sau 
Bonhof. In față, un vîrf de atac 
(Szarmach) decis parcă să de
monstreze că centrul înaintaș de 
tip Lawton n-a murit, și cele mai 
pure extreme ale Weltmeisters- 
chaft-ului (sau— WM-ului) — 
Lato și Gadocha — care au adău
gat stilului avîntat al unui Bin- 
dea sau Dobay truda de salahor 
a unui Năsturescu și Codreanu. 
Așa a jucat această echipă cu 
media de 25 de ani, eu o apărare 
între 1,80 si 1,90, eu un portar 
care a salvat două lovituri de la 
11 metri și cu un mijlocaș cen
tru care a filtrat mii de mingi 
în focul luptei, fiind superior, 
prin rază de acțiune și idei, pînă 
și marii vedete Franz Becken
bauer...

Ieri dimineață au plecat în Po
lonia jucătorii echipei Steaua ca
re, sub denumirea de selecționată 
orașului București, vor participa, 
intre 17 și 23 iulie, la un turneu 
organizat în cinstea celei de a 30-a 
aniversări a Eliberării Poloniei. La 
această competiție care, în prima 
faza, se desfășoară în orașul Lu
blin, au mai fost invitate selecțio
natele orașelor Moscova, Sofia și 
Varșovia.

Sub conducerea antrenorilor C. 
Teașcă și Gh. Constantin s-a de
plasat uim«torul lot de jucători : 
lordache și Moraru — portari ; 
Sătmăreanu, Sniarandache, Sameș, 
N. Ionescu și Marinescu — fun
dași ; Dumitrii! IV, Vigu, și Ion 
Ion — mijlocași ; Pantea, Rădu- 
eanu, Iordănescu, Fl. Dumitrescu, 
Aelenei, Surenghin și Corneliu — 
atacant!.

JIUL EVOLUEAZĂ IN U.R.S.S.

Perftimo 
si 

Â-

argentinianul
precis lui... Deyna,

UNIVERSITATEA CLUJ
REPREZENTATIVA JAPONIEI

1-1 (0-0)
telefon), 
studenții 
egalitate 
A fost 
disputată

Maier”.
noutate a echipei Poio- 
aceea că a prezentat o

Așa cum am mai anunțat, echi
pa Jiul va efectua în perioada 
20—29 iulie un turneu de trei 
jocuri în Uniunea Sovietică. Fot
baliștii din Petroșani vor pleca 
simbătă cu avionul la Moscova ur- 
mînd jsă evolueze în orașele Riga, 
Kalinin și Novgorod.

A.S.A. TG. MUREȘ INVITATĂ 
LA UN TURNEU ÎN CEHOSLOVACIA

La invitația clubului Banska 
Bistrica, formația A.S.A. Tg. Mu
reș va efectua, în perioada 1—6 
august, un turneu în Cehoslova
cia, unde va juca în compania 
unor puternice echipe. La compe
tiția organizată de clubul din Bis
trica. în afara echipei locale, Dukla 
Banska, vor mai participa si cu
noscutele formații Ț.S.K.A. Mosco
va și Dukla Praga.

CONSFĂTUIREA ARBITRILOR 
DIVIZIONARI A

loon CHIRII A

STEAGUL ROȘU
învingătoare la Teheran

CONSTANȚA. 17 (prin 
Aseară, in nocturnă, 

clujeni au terminat la 
cu selecționata Japoniei, 
o partidă agreabilă, viu
in care oaspeții au lăsat o bună 
impresie prin jocul lor rapid, in 
continuă mișcare. Studenții au ju
cat deconectat, deși au fost lip
siți de 4 titulari (Uifăleanu, Bar
bu. Matei, Porațchi). Ei au ratat 
destule ocazii prin Mureșan. Anca 
și Coca. Golurile au fost marcate 
de Coca (min. 
de apărare și Kamamoto 
85), prinlr-un

’5), la o greșeală 
(min. 

frumos voleu. A 
condus foarte bine C. Ghițâ (Bra
șov).

Cornel POPA coresp. jud.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• In sferturile de finală ale Tur
neului de Ia Teheran, echipa Stea
gul roșu Brașov a învins cu scorul 
de 1—0 (0—0) selecționata secundă 
a Iranului. Golul victoriei a fost în
scris. în minutul 51, de Papuc.

în alte partide : o selecționată a 
Poloniei — Tunisia 2—0 (1—0); Iran 
— Cehoslovacia 0—0.

PRONOSPORT. Cîștigurile con
cursului din 14 iulie 1974. Categoria 
I: (13 rezultate) 1 variantă 10".u a 
24.942 lei: categoria II; (12 rezultatei 
5.50 variante a 5.442 lei; categoria a 
in-a (11 rezultate) 69,15 variante a 

de la categoria I 
Leu Ion din Buzău.
★

autoturisme și

649 lei. Cîștigul 
a fost obținut de

cisTiGum Bani și autoturisme

23 iulie’74_____________
Tragerea excepțională 

loto a vacantei

Cîștigătorii de 
excursii atribuite la tragerea excep
țională Pronoexpres din 7 iulie 1974.

Categ. A: Andtrei Gheorghe din 
București, un autoturism ,,Dacia 
1300“; categ. 1; Lixăndroiu Gheorghe 
din Cîmpulung, jud. Argeș, un auto
turism Moskvici 408/412, categ’. 2; 
cite o excursie dublă în Cehoslova
cia, R.D. Germană, Ungaria sau 
contravaloarea în numerar: 1) Se- 
gher Vasile din Cîmpulung, jud. Ar
geș; 2) Lauer Iuliu din Reșița; 3) 
Mitica Juga din com. Tilișca, jud. 
Sibiu; 4) Marincov Nicolae din Ti
mișoara și 5) Axente Elena din 
București.

(Continuarea în numărul de mîine 
al ziarului).

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA
CiȘTIGURI : 1.216.196
23 43 4 .................
7 32 28 36 33

Plata ciștiguriior se va face în Capitală începînd din 25 iulie pînă la 17 septem
brie, în țară aproximativ din 29 iulie pînâ la 17 septembrie 1974, inclusiv, iar prin 
mnnrintfl nastale» noroximativ din 31 luiie 1974.

FOND GENERAL DE
EXTRAGEREA 1 
EXTRAGEREA o II o :

25 24 41

PRONOEXPRES DIN 17 IULIE 1974 
lei din care 467.096 lei report.

între 21 și 24 iulie, la Sibiu, 
avea loc consfătuirea arbitrilor 
vizionari A, prilej cu care se 
face o informare privitoare la __ 
litatea arbitrajelor prestate în edi
ția trecută a campionatului și, tot
odată, se vor lua măsuri în vede
rea îmbunătățirii acestei activități 
in sezonul 1974—1975. Cu această 
ocazie — conform baremului 
F.I.F.A. — arbitri vor fi testați la 
probele fizice și teoretice. în ca
drul consfătuirii o serie de foști 
cavaleri ai fluierului cu îndelun
gată experiență vor prezenta di
verse referate. Arbitrul Nicolae 
Hainea va prezenta, un referat pri
vind problemele de arbitraj de Ia 
campionatul mondial 1974.

CUPA „AUREL GUGA“

va 
di
va 

ca-

în memoria fostului jucător al 
echipei clujene „U“, din perioada 
anilor 1925—1935, Aurel Guga, clu
bul Universitatea Cluj organizea
ză între 23 și 27 iulie, competiția 
„Capa Aurel Guga“. La invitația 
clubului universitar, vor mai fi 
prezente, la Cluj, formațiile F. C. 
Constanța, U.T.A. și probabil' 
CF.R. Cluj (sau formația de tine- 
ret-sperante a „Șepcilor roșii“).

O ÎNTREBARE FIREASCĂ A ÎNCEPUTULUI DE SEZON

CE FACEM PENTRU 
CUPELE EUROPENE?

Cupele europene au ajuns la o 
asemenea importanță Incit pentru a 
o ilustra, este interesant de poves
tit o mică întâmplare cu căpitanul 
proaspetei campioane mondiale, 
Franz Beckenbauer. L® puține mi
nute după ce primise trofeul probei 
supreme, celebrul jucător vest-ger- 
man a intrat sub asaltul reporterilor 
ziarelor, radioului și televiziunii 
pentru primul interviu in calitate 
de campion al lumii. După întiia 
frază, in care a 
satisfacție de a fi 
pa din care face 
de a X-a ediții, 
adăugat: _ _ _
mondial s-a terminat. Din acest 
moment eu nu mă gindesc decit la 
următorul examen al nostru, al u- 
nora dintre coechipierii din repre
zentativă și al meu, la marea pro
bă din toamna, din Cupa campioni
lor... „La cîteva minute, deci, după 
victoria în competiția nr. 1 a lumii, 
Beckenbauer a și abordat marele 
subiect de toamnă, C.C.E. întreaga 
Europă fotbalistieâ se întoarce spre 
aceste veritabile campionate de club, 
unul mai echilibrat decit altul, care 
suit cele trei întreceri patronate de 
U.E.F.A. : Cupa campionilor, Cupa 
cupelor și Cupa UJE.F.A.

Ca la fiecare început de sezon eu
ropean începem și noi să ne între
băm : Ce vor face echipele noastre 
în ediția 1974/75 ? Și nu e sulficientă 
doar întrebarea ci, mat cu seamă* 
acțiuni timpurii și serioase pentru 
o cit mai îemrinică pregătire a re
prezentantelor noastre în cupele eu
ropene. Dar au existat atâtea star
turi ratate ale formațiilor românești 
în competițiile continentaie incit e 
cazul să sptmem din, capul locului 
că, fără o prezență activă și per
manentă a fontluS diriguitor, fn a- 
ceste săptămini. la cluburile fn eau-

exprimat marea 
obținut, cu echi- 
parte, titlul celei 

Beckenbauer a 
„...Dai*, acuta, campionatul 
s-a terminat.

de precedentele starturi
Asta nu însemnează că _______
ducerile in cauză sînt scutite de e- 
fort și, mai cu seamă, ele răspun
dere ’ Nici vorbă de așa ceva ; dar 
tocmai urmărirea energică a reali
zării planurilor de acțiune și, m,ai 
cu seamă, evitarea PIERDERII DE 
timp rămîne o misiune de seamă 
a F.R.F. Anul acesta, prin modul 
cum s-a alcătuit graficul de compe
tiție. se va ajunge ca echipele noas
tre să aibă, totuși, un număr mai 
mare de jocuri de campionat Ia ac
tiv, deci și un grad mai ridicat de 
pregătire. E un avantaj care trebuie 
însă fructificat. încercînd — m,ai de
parte — o mică incursiune în ta
berele celor patru echipe, reținem 
următoarele acțiuni de urgentă : 
UNIVERSITATEA CRAIOVA : pro
blema nr. 1, realizarea unei omoge
nități de pregătire între cele două 
grupuri de jucători — cei care au 
făcut parte din selecționata studen
țească și cei care au efectuat peri
oada de pregătire în cadrul clubului.' 
Ajungerea rapidă la o formulă de
finitivă de echipă față de schimbă
rile survenite în lot. JIUL : rezol
varea situației jucătorilor împrumu
tați de cluburile Steaua și Dinamo 
(Nițu, Stoichiță, etc.) și folosirea 
turneului în U.R.S.S. pentru o ra
pidă ridicare a randamentului for
mației de bază. DINAMO : soluțio
narea problemelor de definitivare a 
lotului și găsirea din vreme a for
mulei de atac» compartimentul care 
a suportat cele mai dese schimbări 
de alcătuire în trecutul campionat. 
STEAGUL ROȘU : fructificarea o- 
perativă a observațiilor privind for
ma jucătorilor oferite de turneul 
din Iran, lămurirea situației celor 
trei absenți actuali din lot (M. Ol- 
teanu, Anghel, Anghelini).

Eftimie IONESCU

Ue stagiune, 
tocmaj con



VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R.P. MONGOLĂ: DE LA „LUPTA VULTURILOR" 

LA SPORTUL DE PERFORMANȚĂ

HORflKTUl T. PH RIIS, ÎN SFERTURI!1 DE FINALĂ
GRENOBLE, 17 (prin telefon). — 

Miercuri dimineață, autobuzul de 
ora 7,20 a plecat plin pină la re
fuz din fata căminului Universită
ții. Deși primele asalturi din ca
drul C.M. de scrimă urmau să în
ceapă la orele 8,30, competitorii, 
grijulii, au fost dornici 
fie in sala de concurs, 
mai devreme. Intre ei 
noștri, practic întreaga

La ora prevăzută în 
preșe Vnții de jurii au dat aproa
pe 6 nultan comanda de începere 
a întrecerilor individuale de flo
retă bărbați, iar noi am pornit 
intr-un veritabil maraton in cir
cuit pe la cele 24 de planșe (!), 
dornici să vedem cum evoluează 
sportivii români și... ceilalți can
didați la calificare în tururile ur
mătoare.

După aproape trei ore și jumă
tate de luptă istovitoare, am con
semnat cu satisfacție că floretiștii 
noștri au trecut fără prea mare 
dificultate în turul secund. Trei 
dintre ei, cei mai buni, au fost 
£jț>i de serie (Kuki, Țiu, Petruș) 
”lrâ nici o înfrângere, iar ceilalți 

Ieri, s-au clasat pe locuri secunde, 
câ cite o înfrângere — Niculescu 
Ja Hertel (R.D.G.), iar Buricea la

floretiști care 
fața planșelor 

cel de-aî

să se a- 
cu mult 
și băieții 
delegație, 
program.

campionul mondi; 
francezul Noel.

Din cei 113 
s-au prezentat în 
s-au calificat pentru
doilea tur al competiției, un nu
măr de 96 de trăgători.

întrecerile pentru turul II au în
ceput in jurul orei 14. Ele urmau 
să cearnă mai departe valorile și 
speranțele, să reducă la jumătate 
numărul celor rămași in concurs, 
lucru care se va petrece de alt
fel pină in turneul final. Dur, dar 
adevărat, fiindcă — după cum 
știu prietenii mai apropiati ai 
scrimei — acesta este sistemul de 
calificare. în plus, in disputa din
tre valori pot interveni 
zanți sau 
zentind raportul dintre victorii și 
înfrângeri, respectiv dintre tușele 
date și cele primite și care decid 
clasamentul scrimerilor in grupele 
care urmează.

în turul II. după aproape trei 
ore de concurs, din cei 5 floretiști 
români s-au calificat trei pentru 
optimi de finală. Acționind ca un 
ceasornic, sobru, decis, iute si cu 
fantezie, Tiu a obținut 5 victorii 
din tot atițea asalturi, cele mai 
valoroase fiind cele cîștigate la 
apreciatul floretist sovietic Stan-

nu
favori-

și indicii repre-

kovici (5—4) și la sportivul chinez 
King—hsi.
bun, s-a 
4 asalturi 
germanul 
care calificarea sa era practic asi
gurată), iar Petruș. care a impre
sionat prin regularitate și fante
zie, a reușit, de asemenea. 4 vic
torii. între care una la dificilul 
trăgător italian, Coletti.

Buricea s-a descurcat mai greu, 
ceea ce este de înțeles pentru de
butul său. El nu a obținut decit 
două victorii, insuficiente 
calificare. Niculescu, lipsit 
dIus de decizie (nu vrem 
nem de șansă) în trei 
pierdute la limită, cu Raes (Bel- 
gia), Flammand (Franța) și Kamp- 
bell (S.U.A.), nu a putut trece nici 
91 în turul III.

Așadar» din 96 de concurenți la 
floretă bărbați, care au evoluat în 
16 serii, au pășit in turul urmă
tor. cel al optimilor numai 48. .

în optimi, oel mai bine s-a 
comportat Petruș. El a totalizat 
4 victorii, e drept, cu trudă, dar 
meritat. Ceilalți doi floretiști ro
mâni au fost eliminați din compe
tiție. Țiu a fost de nerecunoscut, 

victorie, 
la Gay 
Koukal 
(Italia), 
la Ko-

Kuki. din ce in ce mai 
calificat si eL ciștigind 
(a pierdut doar la vest- 
Heira. dar în situația în

pentru 
de un 
să spu- 
asalturi

Unul din sporturile de tradiție 
din R. P. Mongolă, care se bu
cură de o enormă popularitate, 
este cunoscut sub denumirea de 
„lupta vulturilor". Asemănător cu 
luptele libere și judo, „lupta vul
turilor" se practică pe o scară 
largă, de sute de mii de oameni 
de toate vârstele. In grădinițe, în 
școlile elementare se învață a- 
cest sport extrem de iubit în 
Mongolia. Așadar, din rîndui 
practicanților acestui sport se re
crutează numeroase elemente 
pentru luptele libere și judo, 
încă din 1971, luptătorii mongo- 
lezi s-au afirmat pe plan interna
țional. In întilnirea cu echipa de 
lupte libere a Ungariei, desfășu
rată la Ulan Bator, reprezentati
va Mongoliei a ieșit învingătoare 
intr-un meci, a fost învinsă în 
cel de al doilea și a terminat la 
egalitate în al treilea. Apoi, la 
J. O. de la Miinchen, a urmat o 
nouă confirmare a valorii luptă
torilor mongolezi. La cat. grea, 
de pildă. Harloo Baianmunk s-a 
clasat printre cei mai bur.i din

lume. La fel și Cedcmbamba Nat- 
sadgorj, clasat pe locul IV la 
J. O., este un nume cunoscut In 
lumea luptătorilor. Și alții, ca 
Oidov, Gambat și Hoilogdorj au 
devenit adversari de temut pe 
plan internațional.

O declarație a antrenorului So- 
lin Magsrat, care se ocupă de 
pregătirea lotului național este e- 
dificatoare : „în fiecare an organi
zăm competiții de mase Ia „lup
ta vulturilor", la care participă 
peste 30 000 de tineri. La finale, 
urmărim atent evoluția fiecăruia 
și pe cei mai buni dintre ei îi 
promovăm în luptele jibere sau 
judo. De fapt, luptele libere sînt 
pentru noi un sport relativ tînăr. 
Cu 11 ani în urmă, a început 
practicarea organizată a acestui 
sport, după ce cîțiva antrenori 
din Mongolia au urmat un curs 
dc perfecționare în Bulgaria. Cu 
toate că sîntem la început de 
drum, avem deja rezultate îmbu
curătoare și sînt convins că în 
viitorul apropiat ele vor fi și 
mai valoroase".

R.D. germană: SE CONTUREAZĂ LOTUL 
PENTRU CM. DE BOX

NICI 0 SCHIMBARE
După 

Franței 
Sculan 
km) 
Jean 1 
58:44. 
miercuri (Bagnere de Bigore — Pau, 
141,5 km) a revenit tot lui Dangui- 
llaume în 4 h 19:20. El a fost urmat 
în această dificilă etapă de munte 
de belgianul Ronald de Witte. Tn 
clasamentul general, nici o schim
bare : conduce Merckx urmat de 
spaniolul Carril la 2:25,0 și Poulldor 
la 5:18.0.

Astăzi, o nouă etapă grea. Pau — 
Bordeaux, cu o semietapă contracro- 
nometru.

După 6 etape în „Tour de l’Ave- 
nir.“ conduce spaniolul Enrique Mar
tinez urmat de austriacul Steinrr.a- 
yer la 3:35.0. în etapa a 6-a. desfă
șurată în Munții Pirinei. a ciștigat 
Martinez r iar polonezul Szurkowski

i ce etapa a
i pe distanța

— Tourmalet — Mongie (119 
a fost cîștigată de francezul 
Pierre Danguillaume în 3 h 
etapa a 18-a desfășurată

17-a a Turului 
Saint Lary —

IN TURUL FRANȚEI
unul din favoriții turului s-a 
pe locul 20, la 10:57 față de 
gător. In clasamentul general, 
kowski se află pe locul 11 Ia 
în urma liderului.

clasat 
învin- 
Szur- 

13:52,0

El a realizat o singură 
la sovieticul Cij. pierzind 
(Elveția), Wessel (R.F.G.), 
(Cehoslovacia) și Montano 
Kuki a realizat 2 victorii, 
vacs (Ungaria) și Calatroni (Ita
lia). insuficiente însă pentru cali
ficare.

★
La ora cînd citiți aceste rânduri 

vor intra în competiție sabrerii.
Mircea COSTEA

In ultimii ani boxerii din R. D. 
Germană s-au afirmat din plin 
pe plan internațional. Medaliile 
cucerite la C. E. și J. O. sînt o 
dovadă în această direcție. Acum, 
privirile sînt îndreptate spre un 
alt mare obiectiv : primul cam
pionat mondial, care va avea 
loc la Havana. O primă măsură 
luată de federația de specialitate ; 
Ia Havana vor fi prezenți numai 
acei boxeri care se află in cea 
mai bună formă. Titulari siguri 
sînt pină în prezent Peter Tie- 
pold și Ulrich Beyer. Ambii sînt 
foarte bine pregătiți și dacă între 
timp nu va interveni vreun acci
dent. ei speră la cucerirea unei me
dalii. Din lot mai fac parte Ottomar 
Sachse, învingător recent al cam
pionului olimpic Lemeșev, și vi-

ce-campion european de juniori la 
Halle, Ștefan Forster (24 de ani) 
din Gera, cîștigător al Cupei. Che- 
mie Halle, Manfred Weidner, 
clasat pe locul II la C. E. de 
anul trecut la cat. mijlocie. în 
lotul de rezerve mai figurează și 
alte nume cunoscute ca Bernd 
W’ittenburg și Martin Neef.

Astâ-seară in semifinalele campionatului

internațional universitar de fotbal

ROMANIA-LUXEMBURG, LA NISA

CONCURSUL

NISA, 17 (prin telefon). Marți 
seara, in. cadrul sferturilor de fi
nală ale campionatului internațio
nal universitar, reprezentativa stu
dențească a României a reușit o 
frumoasă performanță intrecind cu 
3—1 (0—0) formația similară a R. F.

DE PENTATLON
DE LA VARȘOVIA

Competiția de pentatlon modem 
desfășurată la Varșovia s-a încheiat 
cu victoria sportivului polonez J. 
Peciak — 5 226 p, urmat de A. Pe- 
pelianikov (Bulgaria) — 5196 p. 
Sportivii români Albert Covaci și 
Dumitru Spîrlea s-au clasat pe locu
rile cinci (cu 5 021 puncte) șl, res
pectiv, șapte (cu 4 964 puncte), tn 
ciasamentul pe echipe, pe primul 
loc s-a situat formația Letnik Var
șovia cu 15 337 p, urmată de Bul
garia — 15 033 p și România — 
14 801 n.

JENNY TURRALL

NOU RECORD MONDIAL

LA 1500 m LIBER
MELBOURNE, 17 (Agerpres). 

în cadrul unui concurs de înot 
desfășurat la Sydney, austraiian- 
ca Jenny Turrall a stabilit un nou 
record mondial în proba de 1 500 
m liber cu timpul de 16:43,4 (ve
chiul record era de 16:47 și apar
ținea aceleiași sportive).

Germania. Cu toate că au dominat 
categoric cea mai mare parte a tim
pului, fotbaliștii români nu au pu
tut deschide scorul în primele 45 de 
minute pentru că n-au știut să se 
descurce în fața apărării om la om 
a adversarilor. După pauză, după 
citeva reușite ,.un-doi“-uri, Mulțes- 
cu (min. 52 și 53) și Ion Constantin 
(min. 63) înscriu golurile victoriei.

Au jucat : Jivan — Niculescu, 
Cazan. Pâltinișan, Tănăsescu — Chi- 
haia, Mehedințu, Mulțescu — Dașcu 
(min. 80 : Lața), I. Constantin (min. 
65 : Leșeanu). Petrescu

Joi seara formația României in- 
tilnește Luxemburg (5—3, după 
penalty-uri cu Anglia) în prima 
semifinală : in cea de a doua vor 
juca Bulgaria și Franța.

Recent, la Kaposvar, în Unga
ria. s-a desfășurat cea de a 
10-a ediție a Olimpiadei pio
nierilor. Cu acest prilej, eleva 
Adrienne Danes a ciștigat să
ritura în înălțime cu 1.69 m — 
nou record maghiar al pionie

rilor

HAND8ALIȘTII ROMÂNI IN INSULA REUNION
Tn cursul dimineții de astăzi, 

reprezentativa masculină de 
handbal a României, campioană 
mondială, va părăsi țara, pe ca
lea aerului, cu destinația Insula 
Reunion. După cum se știe, hand- 
baliștii români vor întreprinde a- 
colo un turneu de patru joțuri, e- 
voluînd în compania reprezenta
tivei Franței.

Lotul care efectuează deplasa
rea cuprinde următorii sportivi : 
Perm și Dineă (portari) — Bir- 
talan, Gunesch. Voina, Tudosie, 
Cosma, Dan Marin, Stockl. Lieu, 
Ștef, Grabovschi, Oros, Deacit, 
Tase și Drăgăniță. Echipa este 
însoțită de antrenorii emeriți 
Nicolae Nedef și Oprea Vlase, 
precum și de doctorul Constan
tin Șerpe.

FIȘIER BASCHET

SERGHEI BELOV (U. R. S. S.)
Dupd titlul olimpic cucerit în 1972, 

baschetboliștiî sovietici reintră în 
posesia titlului mondial. Cea de o 
Vll-a ediție a competiției supreme 
s-a încheiat zilele trecute la San 
Juan (Porto Rico) cu succesul (pen
tru a doua oară) 
U.R.S.S. ' ' ~
jucători 
diali a 
Belov.

Născut 
Nastkovo 
Joc ai selecționatei 
m și 84 kg) a impresionat pe spe
cialiști și la acest turneu prin teh
nica sa desăvirșită, prin deosebita 
Intuiție cu care anticipează fazele 
ofensive ale partenerilor săi, ca și 
buna precizie, a aruncărilor de Io 
semidistanțâ șl distanță.

Alături de Salnikov, S. Belov a 
fost unul din eroii reprizei secunde 
a partidei dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
meci care a decis pe câștigătoarea 
turneului de ia San Juan. Iar me
dalia de aur care răsplătește 
forturile sale și ’ 
se adaugă unei 
nante : campion 
tîce cu formația 
în 1969, 1970, 1971 ' și 1972, 
tor al Spartachiadei popoarelor în 
1971, campion european în 1967, 
1969 șî 1971, campion mondial în 
1967 și campion olimpic în 1972. La

doua oară) reprezentativei 
Unul dintre cei mai buni 
oi noilor campioni mon- 
fost binecunoscutul Serghei

la 23 ianuarie 1944, Io 
(Tomsk), conducătorul de 

sovietice (1,90

toate acestea se adaugă și cuce
rirea de două ori a „Cupei cam
pionilor europeni** cu echipa Ț.S.K.A. 
(1969 și 1971).

In localitatea poloneză LubHn 
a început un turneu Interna
tional de șah. în prima rundă, 
șahistul român Mihai Șubâ a 
remizat cu polonezul Adamski, 
rezultat consemnat șl in par
tidele Anikaev (UJt-S.S.) — 
Lengyel (Ungaria). Pyțel (Po
lonia) — Grombczewski (Polo
nia). Sydor (Polonia) — Lie- 
bert (R. D. Germană) șl Vogt 
(R. D. Germană) — Prlbyl 
(Cehoslovacia). Marele maes
tru sovietic Mihail Tal, l-a în
vins pe compatriotul său 
Georgadze.

TELEX

e- 
ale coechipierilor 
colecții impresio- 

ol Uniunii Sovie- 
Ț.S.K.A. Moscova 

ciștigă- Serghei a început să joace bas
chet la vîrsta de 10 ani, iar la 
23 de ani era selecționat pentru 
prima oară în selecționata U.R.S.S. 
Este căpitan, căsătorit, cu doi copii.

Redacția si administrați:

Cu prilejul unui concurs atletic care 
a avut loc în orașul Stavropol, Vik
tor Penzikov a stabilit un nou re
cord unional în proba de aruncarea 
discului cu performanța de 65,22 
Vechiul record era de 64,14 m și 
parținea Iul Vladimir Liahov.

m. 
a-

Timp de două zile, pe stadionul 
limpie din Helsinki s-a desfășurat 
dubla întîlnire internațională de a- 
tletism dintre selecționatele Finlan
dei și U.R.S.S. In ambele meciuri, 
victoria a revenit sportivilor sovie
tici : la feminin cu 79—56 p.. iar la 
masculin cu 346—220 p. Pe 800 m —, 
pe primul loc s-a clasat atletul so
vietic Ponomarev — 1:47,2, urmat de 
compatriotul său Cemîșev — 1:47.5 
șl finlandezul Vasala — 1:48,1. In 
cursa feminină de 3 000 m, finlande
za Nina Holmen a fost cronometra
tă în 8:59.0 (a doua performanță 
mondială a anului).

Alte rezultate : masculin — 110 mg: 
Moșiașvili (U.R.S.S.) — 13.8 ; 3 000 m 
obstacole : Kantanen (Finlanda) — 
8,26 : săritura în înălțime : Șapka 
(U.R.S.S.) — 2.16 m ; 200 m : Raja-

o-

meki (Finlanda) — 20,5 ; 5 000 m : 
Selik (U.R.S.S ) — 13:38,4 : 400 mg : 
Gavrilenko (U.R.S.S.) — 50,9 ; 400 m 
plat : Kukkoaho (Finlanda) — 46.2 ; 
suliță : Jaakola (Finlanda) — 86,24 
m ; feminin : 200 m : Salin (Finlan
da) — 23.1 ; 880 m : Vahruceva
(U-R.S.S.) — 2:82,9 ; 108 mg : Lebe- 
deeva (U.R.S.S.) — 13,5.
Tn orașul englez Teesâde au început 
întrecerile campionatului mondial 
studențesc de șah. la care participă 
echipe din 28 de țări. Iată primele 
rezultate înregistrate în grupele pre
liminare : U.R.S.S. — Japonia 4—0 ; 
R. F, Germania — Olanda 2—1 (1) ; 
Israel — Turcia 2—0 (2) ; Cuba — 
Irlanda 3—1 ; Franța — Cehoslovacia 
2—1 (l) : S.U.A. — Norvegia — 
‘ -» (1) ; Italia — Irak 3—0 (i) ; An
glia — Ecuador 3—0 (1) ; Austria — 
Belgia 2—0 (2) ; Suedia — Scoția
2—0 (2).
Boxerul american de culoare Ron 
Lyle (categoria grea) a obținut un 
nou succes. în gala desfășurată la 
Denver (Colorado), Lyle l-a învins 
net la puncte, după 12 reprize, pe 
fostul campion al lumii Jimmy El
lis.

Campionatele internaționale de te
nis ale Elveției au luat sfîrșit la 
Gstaad, cu victoria jucătorului ar
gentinian Guillermo Vilas. în fina
lă, Vilas l-a întrecut în două se
turi : 6—1. 6—2 pe spaniolul Ma
nuel Orantes.

în grupele preliminare ale compe
tiției internaționale de tenis (pentru 
echipe masculine de tineret) „Cupa 
Galea“. Iată primele rezultate : la 
Teheran : Elveția — Grecia 3—0. la 
Sofia : Norvegia — Luxemburg 3—0;

Cîștigînd turneul internațional 
dc la Baastad. tinărul tenis- 
man suedez Bjorn Borg a tre
cut pe primul loc în clasa
mentul „Marelui Premiu — 
F.I.L.T.** totalizînd acum 274 p. 
Stan Smith (S.U.A.) se află 
pe locul doi cu 230 p., urmat 
de Ilie Năstase (România) — 
200 p., Jimmy Connors (SUA)
— 192 p., Manuel Orantes 
(Spania) — 190 p., Guillermo 
Vilas (Argentina) — 136 p., 
Aleksandr Metreveli (U.R.S.S.)
— 126 p„ Onny Parun (Noua 
Zeelandă) — 107 p., Francois 
Jauffret (Franța) 104 p. și A- 
driano Panatta (Italia) — 98 p.

la Bussem (Olanda) : Belgia — Po
lonia 2—1.
Tn primul tur al turneului de tenis 
de la Hilversum (Olanda), jucăto
rul olandez Loek Sanders a reușit 
să»-l elimine în trei seturi : G—4, 
5—7. 6—3 pe sud-africanul Robert
Maud.

Campionatul mondial de yachting 
la clasa „Olandezul zburător** a fost 
dominat la actuala ediție de repre
zentanții R. D. Germane, situați pe 
primele trei locuri în clasamentul 
final. A ciștigat I. Wolf, cu 32 p., 
urnîat de H. Hiiltner — 47 p. și H. 
Fogh — 55 p.
După disputarea a cinci regate, în 
campionatul mondial de yachting la 
clasa „470-‘ conduce echipajul spa
niol Santana — Colom,, cu 27.7 p., 
urmat de francezii Bouet și Fleury 
— 52.4 p. Regata a 5-a. desfășurată 
la Masnou (în apropiere de Bar
celona) a revenit echipajului spaniol 
Gutierrez — Carda.


